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O ensino de Ciências Naturais, ao longo de sua curta história na escola fundamental, tem se
orientado por diferentes tendências, que ainda hoje se expressam nas salas de aula.

Ainda que resumidamente, vale à pena reunir fatos e diagnósticos que não perdem sua importância
como parte de um processo. Até a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases- Lei 4.024/61,
ministrava-se aulas de Ciências Naturais apenas nas duas últimas séries do antigo curso ginasial.
Essa lei estendeu a obrigatoriedade do ensino da disciplina a todas as séries ginasiais. Apenas a
partir de 1971, com a Lei 5.692, o estudo das Ciências Naturais passou a ter caráter obrigatório nas
oito séries do primeiro grau.

Quando foi promulgada a Lei 4.024/61, o cenário escolar era dominado pelo ensino tradicional, ainda
que esforços de renovação estivessem em processo. Aos professores cabia a transmissão de
conhecimentos acumulados pela humanidade, por meio de aulas expositivas, e aos alunos, a
absorção das informações. O conhecimento científico era tomado com o neutro e não se punha em
questão a verdade científica. A qualidade do curso era definida pela quantidade de conteúdos
trabalhados. O principal recurso de estudo e avaliação era o questionário, em que os alunos
deveriam responder detendo-se nas idéias apresentadas em aula ou no livro-texto escolhido pelo
professor.

As propostas para o ensino de Ciências debatidas para a confecção da lei orientavam-se pela
necessidade de o currículo responder ao avanço do conhecimento científico e às demandas geradas
por influência da Escola Nova. Essa tendência deslocou o eixo da questão pedagógica, dos aspectos
puramente lógicos para aspectos psicológicos, valorizando a participação ativa do aluno no processo
de aprendizagem. Objetivos preponderantemente informativos deram lugar a objetivos também
formativos. As atividades práticas passaram a representar um importante elemento para a
compreensão ativa de conceitos.

A preocupação em desenvolver a atividade experimental começou a ter presença marcante nos
projetos de ensino e nos cursos de formação de professores. As atividades práticas chegaram a ser
proclamadas como a grande solução para o ensino de Ciências, as grandes facilitadoras do processo
de transmissão do saber científico.

O objetivo fundamental do ensino de Ciências passou a ser o de dar condições para o aluno
identificar problemas a partir de observações sobre um fato, levantar hipóteses, testá-las, refutá-las
e abandoná-las quando fosse o caso, trabalhando de forma a tirar conclusões sozinho. O aluno
deveria ser capaz de “redescobrir” o já conhecido pela ciência, apropriando-se da sua forma de
trabalho, compreendida então como “o método científico”: uma seqüência rígida de etapas
preestabelecidas.

Foi com essa perspectiva que se buscou, naquela ocasião, a democratização do conhecimento
científico, reconhecendo-se a importância da vivência científica não apenas para eventuais futuros
cientistas, mas também para o cidadão comum.

É inquestionável a importância das discussões ocorridas nesse período para a mudança de
mentalidade do professor, que começa a assimilar, mesmo que num plano teórico, novos objetivos
para o ensino de Ciências Naturais.

Porém, a aplicação efetiva dos projetos em sala de aula acabará se dando apenas em alguns grandes
centros. Mesmo nesses casos, não eram aplicados na sua totalidade, e muitas vezes ocorriam
distorções. É o caso da aplicação de material instrucional composto por textos e atividades
experimentais, em que se “pulavam” as atividades e estudavam-se apenas os textos, também
porque era já acentuada a carência de espaço e equipamento adequado às atividades experimentais.

A ênfase no “método científico” acompanhou durante muito tempo os objetivos do ensino de Ciências
Naturais, levando alguns professores a, inadvertidamente, identificarem metodologia científica com
metodologia do ensino de Ciências. As concepções de produção do conhecimento científico e de
aprendizagem das Ciências subjacentes a essa tendência eram de cunho empirista/indutivista: a
partir da experiência direta com os fenômenos naturais, seria possível descobrir as leis da natureza.
Durante a década de 80 pesquisadores do ensino de Ciências Naturais puderam demonstrar o que
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professores já reconheciam em sua prática, o simples experimentar não garantia a aquisição do
conhecimento científico.

Ainda em meados da década de 1970, instalou-se uma crise energética, sintoma da grave crise
econômica mundial, decorrente de uma ruptura com o modelo desenvolvimentista deflagrado após a
Segunda Guerra Mundial. Esse modelo caracterizou-se pelo incentivo à industrialização acelerada em
todo o mundo, custeada por empréstimos norte-americanos, ignorando-se os custos sociais e
ambientais desse desenvolvimento. Problemas ambientais que antes pareciam ser apenas do
Primeiro Mundo passaram a ser realidade reconhecida de todos os países, inclusive do Brasil.

Os problemas relativos ao meio ambiente e à saúde começaram a ter presença quase obrigatória em
todos os currículos de Ciências Naturais, mesmo que abordados em diferentes níveis de profundidade
e pertinência.
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